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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά αντικείμενα της Μετάδοσης Θερμότητας και είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης ενασχόλησης του
συγγραφέα με το αντικείμενο τόσο σε διδακτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
του ΑΠΘ. Σκοπός του είναι να εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες
της Μετάδοσης Θερμότητας και να παρουσιάσει τις βασικές μεθοδολογίες
επίλυσης των συνηθέστερων προβλημάτων της.
Στην εισαγωγή αυτή γίνεται προσπάθεια να συνδυασθούν τόσο η κατανόηση και η φυσική σημασία των μηχανισμών της Μετάδοσης Θερμότητας
όσο και η βασική μαθηματική μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων.
• Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στους βασικούς
μηχανισμούς της Μετάδοσης Θερμότητας.
• Στο 2ο Κεφάλαιο αναλύεται ο μηχανισμός της αγωγής θερμότητας.
Αναπτύσσεται η εξίσωση της αγωγής, αναλύεται η σημασία του
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και παρουσιάζονται και μερικές εφαρμογές σε προβλήματα μόνιμης κατάστασης. Επίσης γίνεται
μια σύντομη παρουσίαση των θερμοδυναμικών βοηθημάτων μεταφοράς θερμότητας, δηλαδή των πτερυγίων μεταφοράς θερμότητας
και των χαρακτηριστικών παραμέτρων τους.
• Το 3ο Κεφάλαιο αναφέρεται στον μηχανισμό της συναγωγής. Γίνεται μια σύντομη αναφορά στα οριακά στρώματα και στους τύπους
της ροής των ρευστών, αναλύεται η μεθοδολογία υπολογισμού του
συντελεστή συναγωγής και παρουσιάζονται οι συνηθέστερες περιπτώσεις υπολογισμού του.
• Το 4ο Κεφάλαιο αναφέρεται στους εναλλάκτες θερμότητας. Παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι εναλλακτών, ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας και οι δυο μέθοδοι υπολογισμού: η μέθο-
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δος της μέσης λογαριθμικής διαφοράς θερμοκρασίας και η μέθοδος
του αριθμού μονάδων μεταφοράς (NTU).
• Στο 5ο Κεφάλαιο εξετάζονται τα μεταβατικά προβλήματα αγωγής
θερμότητας. Αναλύονται τόσο η μέθοδος της συγκεντρωμένης χωρητικότητας όσο και αυτή της εξάρτησης της θερμοκρασίας από το
χώρο.
• Τέλος το 6ο Κεφάλαιο αναφέρεται στην ακτινοβολία. Αναλύεται η
ακτινοβολία μέλανος σώματος, η εκπομπή, η ανάκλαση, η απορρόφηση και διαπερατότητα επιφάνειας και τέλος η συναλλαγή ακτινοβολίας μεταξύ διαφόρων επιφανειών.
Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες στη συνάδελφο
κ. Καδή Στέλλα τόσο για τις υποδείξεις της στη συγγραφή του βιβλίου αυτού όσο για τα τόσα χρόνια συνεργασίας. Επίσης ευχαριστίες στην κ. Κατερίνα Παλούρα για την επεξεργασία των σχημάτων και των κειμένων και
στις κ. Νίκη Σωτίδου και Νικολέτα Παπαδοπούλου για τη δακτυλογράφηση των κειμένων.
Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2009
Βασίλης Χατζηαθανασίου

